รายงานการประชุม
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/๒๕๕9
วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง สบายดี ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
*********************

ผู้มาประชุม
๑. นายสิธิชัย
จินดาหลวง
ประธานกรรมการ
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี)
๒. นางสาวสุรียพรรณ นามพิกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ผู้อานวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานสรรพากรภาค 10)
๓. นายนิพล
สังสุทธิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(อาจารย์ประจาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.อุดรธานี)
๔. นายชุติชาติ
บุญชูวิทย์
กรรมการ
(สถิติจังหวัดอุดรธานี)
๕. นายสามารถ
หังสเนตร
กรรมการ
(ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5 อุดรธานี)
๖. นายโสฬส
คมวีระวงศ์
กรรมการ
(ผู้อานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แทนผู้อานวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 7)
๗. นายสมศักดิ์
อ้วนเพ็ง
กรรมการ
(วิศวกร 9 ผู้แทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี)
๘. นางสาวทชากร
รอบรู้
กรรมการ
(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุดรธานี)
๙. นายกัมปนาทจักรวาร วิเวศ ศรีพุทธา
กรรมการ
(หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี)
๑๐. นางหทัยรัตน์
แสนธิ
กรรมการ
(หัวหน้างานสารสนเทศฯ ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี)
๑๑. นายโฆษิต
ศรีปัญญา
กรรมการ
(รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตานาดี)
๑๒. นางสายสวาท
พรมโคตร
กรรมการ
(นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ ผู้แทนปลัดจังหวัดอุดรธานี)
๑๓. นายสรรเสริญ
บุญสิทธิ์
กรรมการ
(นักวิชาการที่ดินชานาญการ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี)
๑๔. นายสุรศักดิ์
พูนทานอง
กรรมการ
(นายช่างโยธาชานาญงาน ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี)
๑๕. นางสุดา
คาสวนมอญ
กรรมการ
(นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชานาญการ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี)
๑๖. นายสีหนาท
วิบูลย์ศิลป์
กรรมการ
(นวก.การเงินและบัญชีชานาญการ ผู้แทนหน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี)
/17. นางรณิดา...

-2๑๗. นางรณิดา
เหลืองฐิติสกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(หน.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
๑๘. นางวีนัส
คาศรีเมือง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
๑๙. นายคณิศร
ศิริเกตุ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน สานักงานจังหวัดอุดรธานี)
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและติดภารกิจ
๑. นายสุรศักดิ์
เกษมสุวรรณ
(หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี)
๒. ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวิรัตน์
๒. นางพนมพร
๓. พ.จ.อ.ศิวนัท
๔. พ.จ.อ.พงษ์เทพ
๕. นายอรรถพล
๖. นางสาวสุธาสินี
๗. นางสาวรสสุคนธ์
๘. นางสาวอลิน
๙. นางสาวพนิดา
๑๐. นางสาวสิรภัค
๑๑. นางบุหรง
๑๒. นางปราณี

ธรรมเสถียร
สหะชาติ
แก้ววันนา
หันจางสิทธิ์
โสภา
สุขใจ
จันทร์นามวงค์
สุขารมณ์
ฟองสมุทร์
สงชาติ
ภัทรศิริพงษ์
เชื้อหอม

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านก้อง

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เขต 5 อุดรธานี
ผู้อานวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัวคู
เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขาว
นิติกร องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขาว
นักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตาบลนาม่วง
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วนตาบลสามัคคี
ผช.จนท.ธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบลสามัคคี
ผช.จนท.พัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบลสามัคคี
ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เทศบาลตาบลคอนสาย
นักบริหารงานการคลัง 6 เทศบาลตาบลทุ่งฝน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เทศบาลตาบลหนองหาน
นวก.คอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ เทศบาลนครอุดรธานี
หน่วยงานที่เสนอขออนุมัติ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิด
การประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน :
ด้วยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
จังหวัดอุดรธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ภายในวงเงินไม่
เกิ น 10 ล้ า นบาท จ านวน 9 หน่ ว ยงาน เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ ต่ อ คณะกรรมการคณะ
กรรมการบริ ห ารและจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ นสั ง กัดกระทรวงมหาดไทยระดับจั งหวั ด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
/ดังนั้น...
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มติ

:

ดังนั้น เพื่อให้การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
จังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้เชิญคณะกรรมการฯ ทุกท่านประชุมเพื่อพิจารณาจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 1/2559 ในวันนี้
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
ประธาน :
ขอให้ ค ณะกรรมการทุ ก ท่ า นได้ ต รวจสอบรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ แ ล้ ว คื อ ครั้ ง ที่
13/2558 เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2558
มติ
:
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธาน :
มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่งเรื่องให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดอุดรธานี พิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 9 หน่วยงาน
โดยในการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ให้พิจารณาถึงความเหมาะสม และ
ความคุ้ ม ค่ า ในการน าไปใช้ ง านของหน่ ว ยงานที่ เ สนอขออนุ มั ติ ให้ ฝ่ า ยเลขาฯ น าเรี ย น
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป
ฝ่ายเลขาฯ :
การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับ
(นางรณิดาฯ) จังหวัดในวันนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
3.1 หน่วยงานที่เสนอขออนุมัติ กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์ค อมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จานวน 7
หน่วยงาน ฝ่ายเลขาฯ จะสอบทานและให้ส่วนราชการตรวจสอบ ดังนี้
(1) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านก้อง
- ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม (2) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัวคู
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จานวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 61,300
(นางรณิดาฯ) บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 11
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 3,700 บาท รวมเป็นเงิน 11,100 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 38
/4. เครื่องสารอง…

-44. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท รวม
เป็นเงิน 6,200 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52
นายพนมพร สหะชาติ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.หนองหัวคู)

มติ

:

1. เห็นชอบและอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหัวคู จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่
เสนอ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
2. เร่งดาเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ กรณี องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
หัวคูไม่สามารถดาเนินการจัดหาได้ทันก่อนกระทรวง ICT ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจาปี 2559 ต้องนาเรื่องเสนอให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป

(3) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขาว
ฝ่ายเลขาฯ : เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จานวน
(นางวีนัสฯ) ๑ โครงการ วงเงิน งบประมาณ 90,300 บาท ประกอบด้ว ย ส านั กปลั ด กองช่า ง ส่ ว น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้
๑. สานักปลัด จานวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 46,000 บาท ประกอบด้วย
๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 46,000 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8
2. กองช่าง จานวน 2 รายการ ประกอบด้วย
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 10
2.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท ตรง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 36
3. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 รายการ ประกอบด้วย
3.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8
พ.จ.อ.ศิวนัท แก้ววันนา :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.บ้านขาว)

มติ

:

๑. เห็นชอบและอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขาว จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่
เสนอ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
/2. เร่งดาเนิน...

-5๒. เร่งดาเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขาว
ไม่สามารถด าเนิ นการจัดหาได้ทั นก่ อนกระทรวง ICT ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจาปี 2559 ต้องนาเรื่องเสนอให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป
(4) องค์การบริหารส่วนตาบลนาม่วง
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุ มั ติ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน จ านวน 3 รายการ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
(นางวีนัสฯ) 102,700 บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 69,000 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 9
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ราคา
3,700 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 38
นายอรรถพล โสภา :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.นาม่วง)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

1. เห็นชอบและอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนตาบลนาม่วง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่
เสนอ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
2. เร่งดาเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลนาม่วงไม่
สามารถดาเนินการจัดหาได้ทันก่อนกระทรวง ICT ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจาปี 2559 ต้องนาเรื่องเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่
ในการประชุมครั้งต่อไป
(5) องค์การบริหารส่วนตาบลสามัคคี
เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จานวน
๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ 153,900 บาท ประกอบด้วย สานักปลัด กองคลัง กองช่าง
มีรายละเอียดดังนี้
๑. สานักปลัด จานวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 104,600 บาท ประกอบด้วย
๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ราคา 21,000
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 11
/๑.2 เครื่องคอมพิวเตอร์…

-6๑.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 69,000 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8
๑.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 7,300 บาท รวมเป็นเงิน 14,600 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 39
2. กองคลัง จานวน 2 รายการ ประกอบด้วย
2.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง ราคา
19,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 45
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8
3. กองช่าง จานวน 1 รายการ ประกอบด้วย
3.๑ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ราคา
7,300 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 39
น.ส.สุธาสินี สุขใจ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน อบต.สามัคคี)

มติ

:

ฝ่ายเลขาฯ :
(นางวีนัสฯ)

1. เห็นชอบและอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วนตาบลสามัคคี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่
เสนอ โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
2. เร่งดาเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลสามัคคี
ไม่สามารถด าเนิ นการจัดหาได้ทั นก่ อนกระทรวง ICT ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ประจาปี 2559 ต้องนาเรื่องเสนอให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป
(6) เทศบาลตาบลคอนสาย
ขออนุ มั ติ จั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องหน่ ว ยงาน จ านวน 4 รายการ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
137,900 บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 4
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 64,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ข้อ 7
2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 3,700 บาท รวมเป็นเงิน 11,100 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 38
/3. เครื่องพิมพ์ Mul…

-73. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
19,000 บาท รวมเป็นเงิน 38,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 45
4. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท รวม
เป็ น เงิ น 24,800 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52
น.ส.พนิดา ฟองสมุทร์ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.คอนสาย)

มติ

:

๑. เห็นชอบและอนุมัติให้เทศบาลตาบลคอนสาย จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
๒. เร่งดาเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ กรณีเทศบาลตาบลคอนสายไม่สามารถ
ดาเนินการจัดหาได้ทันก่อนกระทรวง ICT ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2559 ต้องนาเรื่องเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่ในการ
ประชุมครั้งต่อไป

(7) เทศบาลตาบลทุ่งฝน
ฝ่ายเลขาฯ : ขออนุ มัติ จั ดหาระบบคอมพิว เตอร์ ของหน่ว ยงาน จานวน 5 รายการ เป็นเงินทั้ งสิ้ น
(นางวีนัสฯ) 223,000 บาท ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 9
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 144,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ข้อ 7
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท
รวมเป็ นเงิน 21,500 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 36
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สาหรับกระดาษ A3 จานวน 1 เครื่อง ราคา
9,900 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 37
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 7 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 3,700 บาท รวมเป็นเงิน 25,900 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 38
5. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท รวม
เป็ น เงิ น 21,700 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52
น.ส.สิรภัค สงชาติ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.ทุ่งฝน)

/มติ...
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:

๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ เทศบาลตาบลทุ่งฝน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
๒. เร่งดาเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ กรณี เทศบาลตาบลทุ่งฝนไม่สามารถ
ดาเนินการจัดหาได้ทันก่อนกระทรวง ICT ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2559 ต้องนาเรื่องเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่ในการ
ประชุมครั้งต่อไป

3.2 การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จานวน 1 หน่วยงาน ดังนี้
(1) เทศบาลตาบลหนองหาน
ฝ่ายเลขาฯ :
โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จานวน 1
(นางวีนัสฯ) รายการ เป็นเงิน 252,000 บาท ดังนี้
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor
Fixed Network Camera) แบบที่ 1 จานวน 7 ตัว ราคาตัวละ 36,000 บาท รวมเป็นเงิน
252,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ข้อ 5
นางบุหรง ภัทรศิริพงษ์ :
ถูกต้องตามที่เสนอขอ
(ผู้แทน ทต.หนองหาน)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
นางหทัยรัตน์ แสนธิ : จากการตรวจสอบคุณลักษณะพื้นฐาน รายการอุปกรณ์อื่นๆ พบว่า ลาดับที่ 6.
อุปกรณ์ Outdoor Switch นั้นเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เห็นควรนารายการ
(กรรมการ)
ดั ง กล่ า วมาบรรจุ ไ ว้ ใ นรายการส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ให้
คณะกรรมการฯ พิจารณา
นายสรรเสริญ บุญสิทธิ์ :
(กรรมการ)

สนับสนุนข้อสังเกตของนางหทัยรัตน์ฯ และขอให้เทศบาลตาบลหนองหาน ทา
การสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)
และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคากลาง เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

น.ส.สุรียพรรณ นามพิกุล : ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ข้างต้น
นายสามารถ หังสเนตร :
(กรรมการ)

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ข้างต้น

นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ :
(กรรมการ)

ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
ข้างต้น
/นายโสฬส...

-9นายโสฬส คมวีระวงศ์ :
ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ
(กรรมการ)
ข้างต้น
มติ
: ให้เทศบาลตาบลหนองหาน ดาเนินการแก้ไขรายละเอียดตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
และนาเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
3.3 กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (โดยพิจารณาภาพรวมรายหน่วยงาน)
จานวน 1 หน่วยงาน
(1) เทศบาลนครอุดรธานี
ฝ่ายเลขาฯ : เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จานวน
(นางวีนัสฯ) 4 โครงการ ขอให้ผู้แทนของเทศบาลนครฯ นาเสนอข้อมูลโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
นางปราณี เชื้อหอม :
โครงการที่ ๑ การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดเทศบาลนคร
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)
อุดรธานี ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๙ จานวน ๓ หน่วยงาน ประกอบด้ว ย สานัก
การศึกษา กองทะเบียนราษฎรฯ วงเงินงบประมาณ ๔,๘๔๘,๐๗๐ บาท วงเงินส่วนที่
เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๔,๘๔๘,๐๗๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. สานักการศึกษา ประกอบด้วย 7 รายการ ดังนี้
๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) จานวน 51 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,173,000 บาท ตรง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8 จัดซื้อให้แก่สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี จานวน ๑ เครื่อง
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ จานวน ๔๐ เครื่อง และโรงเรียนเทศบาล ๘ จานวน ๑๐ เครื่อง
๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 9 จัดซื้อให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๓
๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน
150 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 7 จัดซื้อให้แก่ ห้องสมุดประจาตัวประชาชน จานวน ๒๐ เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล ๒ จานวน ๔๐ เครื่อง โรงเรียนเทศบาล ๓ จานวน ๔๐ เครื่อง โรงเรียน
เทศบาล ๗ จานวน ๔๐ เครื่อง และโรงเรียนเทศบาล ๑๑ จานวน ๑๐ เครื่อง
๑.๔ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง ราคา
19,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 45 จัดซื้อให้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑๒
๑.๕ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 40 เครื่อง ราคาเครื่องละ
7,600 บาท รวมเป็นเงิน 304,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 44 จัดซื้อให้แก่
โรงเรียนเทศบาล ๗ จานวน ๔๐ เครื่อง
/๑.6 เครื่องพิมพ์ชนิด…

- 10 ๑.๖ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 13 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 7,300 บาท รวมเป็นเงิน 94,900 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 39
จัดซื้อให้แก่ โรงเรียนห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี จานวน ๕ เครื่อง โรงเรียน
มัธยมเทศบาล ๖ จานวน ๖ เครื่อง และโรงเรียนเทศบาล ๙ จานวน ๒ เครื่อง
๑.๗ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 125 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100
บาท รวมเป็นเงิน 387,500 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52 จัดซื้อให้แก่ โรงเรียน
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี จานวน ๒๐ เครื่อง โรงเรียนเทศบาล จานวน ๒๐
เครื่อง โรงเรียนเทศบาล ๓ จานวน ๑๐ เครื่อง โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ จานวน ๑๕ เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล ๗ จานวน ๔๐ เครื่อง โรงเรียนเทศบาล ๘ จานวน ๑๐ เครื่อง
2. กองการแพทย์ ประกอบด้วย 7 รายการ ดังนี้
๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิ น 46,000 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8 จัดซื้อให้แก่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จานวน ๑ เครื่อง งานโรงพยาบาล
จานวน ๑ เครื่อง
๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ราคา 21,000
บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 11 จัดซื้อให้แก่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จานวน ๑ เครื่อง
๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1
เครื่ อ ง ราคา 16,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 7 จัดซื้อให้แก่ งาน
โรงพยาบาล จานวน ๑ เครื่อง
๑.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับสานักงาน จานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท
ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 10 จัดซื้อให้แก่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จานวน ๑ เครื่อง
๑.๕ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 3,700 บาท รวมเป็นเงิน 11,100 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 38
จัดซื้อให้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จานวน ๒ เครื่อง และงานโรงพยาบาล จานวน ๑ เครื่อง
๑.๖ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จานวน 4 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 6,900 บาท รวมเป็นเงิน 27,600 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 38
จัดซื้อให้แก่ งานโรงพยาบาล
๑.๗ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท
รวมเป็ น เงิ น 9,300 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52 จัดซื้อให้แก่ งาน
โรงพยาบาล
/3. งานศูนย์บริการ…
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3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข ประกอบด้วย 6 รายการ ดังนี้
๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิ น 92,000 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8
๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 3
เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ข้อ 7
๑.๓ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง ราคา
19,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 45
๑.๔ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท
รวมเป็ น เงิ น 24,800 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52
๑.๕ เครื่ องคอมพิว เตอร์โ น้ ตบุ้ ค ส าหรับ ส านั ก งาน จ านวน 4 เครื่ อง ราคาเครื่ องละ
17,000 บาท รวมเป็นเงิน 68,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 10
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จานวน 1 รายการ
๑.๖ เครื่องพิมพ์ ชนิด All-in-one จานวน ๓ เครื่อง ซึ่งไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
จึงได้ทาการสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์เปรียบเทียบ 3 ผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ) และใช้
ราคาต่าสุดเป็นราคากลางคือ 3,290 บาท เป็นเงิน 9,870 บาท
๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ เทศบาลนครอุดรธานี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
จัดหาในราคาต่าสุดภายในวงเงินที่กาหนดหรือต่ากว่า
๒. เร่งดาเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ กรณี เทศบาลนครอุดรธานีไม่สามารถ
ดาเนินการจัดหาได้ทันก่อนกระทรวง ICT ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2559 ต้องนาเรื่องเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่ในการ
ประชุมครั้งต่อไป

นางปราณี เชื้อหอม :
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

โครงการที่ 2 การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดเทศบาลนคร
อุดรธานี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จานวน ๓ หน่วยงาน คือ สานักการคลัง
ส านั ก การศึ ก ษา และกองทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน วงเงิ น
งบประมาณ ๖๗๑,๓๐๐ บาท วงเงินส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๖๕๖,๓๐๐ บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
/1. สานักการ...

- 12 ๑. สานักการคลัง ประกอบด้วย 3 รายการ ดังนี้
๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5
นิ้ว) จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท รวมเป็นเงิ น 92,000 บาท ตรงตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 8
๑.๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 4 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 7,300 บาท รวมเป็นเงิน 29,200 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 39
๑.๓ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท
รวมเป็ น เงิ น 12,400 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52
2. สานักการศึกษา ประกอบด้วย 4 รายการ ดังนี้
2.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน
12 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท รวมเป็นเงิน 192,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์
2558 ข้อ 7
2.๒ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง ราคา
19,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 45
2.๓ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 12 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 7,300 บาท รวมเป็นเงิน 87,600 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 39
2.4 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จานวน 12 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท
รวมเป็ น เงิ น 37,200 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 52
3. กองทะเบียนราษฎร์และบัตรประจาตัวประชาชน ประกอบด้วย 7 รายการ ดังนี้
3.๑ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จานวน 1 เครื่อง ราคา
900 บาท ตรงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
กระทรวง ICT (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ข้อ 2
3.๒ สแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จานวน 1 เครื่อง ราคา 3,100 บาท ตรง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 46
3.๓ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ราคา
7,300 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 39
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จานวน 4 รายการ
/3.4 เครื่องพิมพ์เล...
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3.4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดา (Wi-Fi) จานวน ๘ เครื่อง ใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบราคา
จาก ๓ บริษัทและสืบค้นจากเว็บไซต์ และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิง คือ ๑๓,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท
3.5 เครื่องพิมพ์ PASS BOOK PRINTER จานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๐,๒๐๐ บาท
เป็ น เงิน ๕๐,๒๐๐ บาท เนื่องจากเครื่องพิมพ์ดังกล่ าวนี้จะต้องนาไปใช้กับระบบงานด้าน
ทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง ซึ่งมีบริษัท คอนโทรลดาต้า จากัด ที่ดาเนินการเกี่ยวกับ
ระบบดังกล่าว จึงได้ใช้ราคาตามที่บริษัทเสนอ
3.6 โปรแกรมควบคุมการอ่านลายนิ้วมือ จานวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๑๐,๗๐๐ บาท เป็น
เงิน ๑๐,๗๐๐ บาท เนื่องจากชุดโปรแกรมดังกล่าวนี้จะต้องนาไปใช้กับระบบงานด้านทะเบียน
ราษฎรของกรมการปกครอง ซึ่งมีบริษัท คอนโทรลดาต้า จากัด ที่ดาเนินการเกี่ยวกับระบบ
ดังกล่าว จึงได้ใช้ราคาตามที่บริษัทเสนอ
3.7 โปรแกรมควบคุมการจัดเก็บเอกสาร จานวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๑๐,๗๐๐ บาท เป็น
เงิน ๑๐,๗๐๐ บาท เนื่องจากชุดโปรแกรมดังกล่าวนี้จะต้องนาไปใช้กับระบบงานด้านทะเบียน
ราษฎรของกรมการปกครอง ซึ่งมีบริษัท คอนโทรลดาต้า จากัด ที่ดาเนินการเกี่ยวกับระบบ
ดังกล่าว จึงได้ใช้ราคาตามที่บริษัทเสนอ
๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ เทศบาลนครอุดรธานี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และเพิ่มเติม ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจัดหาในราคาต่าสุดภายในวงเงินที่กาหนด
หรือต่ากว่า
๒. เร่งดาเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ กรณี เทศบาลนครอุดรธานีไม่สามารถ
ดาเนินการจัดหาได้ทันก่อนกระทรวง ICT ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2559 ต้องนาเรื่องเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่ในการ
ประชุมครั้งต่อไป

นางปราณี เชื้อหอม :

โครงการที่ 3 โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยได้รับ
งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงินรวมทั้งโครงการ
900,000 บาท (แยกเป็นส่ว นที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วงเงิน 49,300 บาท
และส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ CCTV วงเงิ น 495,000 บาท และส่ ว นอื่ น ๆ วงเงิ น
355,700 บาท) กิจกรรมการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโดยรอบ
สวนสาธารณะหนองสิ ม ชุมชนบ้านเหล่ าและชุมชนเทศบาล ๙ ต าบลหมากแข้ ง
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณี ต รงตามเกณฑ์ ร าคากลางและคุ ณ ลัก ษณะพื้ น ฐานครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จานวน 2 รายการ
1. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จานวน 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท ตรงตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 54

(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)

/2. อุปกรณ์กระจาย...
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มติ

:

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง ราคา
25,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 30
กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จานวน 1 รายการ
3. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 15 U) จานวน 1 ตู้ ใช้เกณฑ์การ
เปรียบเทียบราคาจาก ๓ ผลิตภัณฑ์ และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิง คือ ๑๒,๓๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๒,๓๐๐ บาท
ขออนุมัติจัดหาส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ กรณีตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
จานวน 2 รายการ
4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor
Fixed Network Camera) แบบที่ 2 จานวน 8 ตัว ราคาตัวละ 52,000 บาท รวมเป็นเงิน
416,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ข้อ 6
5. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR – Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
จานวน 1 เครื่อง ราคา 79,000 บาท ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ข้อ 11
๑. เห็นชอบและอนุมัติให้ เทศบาลนครอุดรธานี จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ โดยให้
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
จัดหาในราคาต่าสุดภายในวงเงินที่กาหนดหรือต่ากว่า
๒. เห็นชอบให้เทศบาลนครอุดรธานี จัดหาอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดย
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558
๓. เร่งดาเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามที่เสนอ กรณี เทศบาลนครอุดรธานีไม่สามารถ
ดาเนินการจัดหาได้ทันก่อนกระทรวง ICT ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ ประจาปี 2559 ต้องนาเรื่องเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่ในการ
ประชุมครั้งต่อไป

โครงการที่ 4 โครงการจัดหาระบบ Mobile Application สาหรับบริการ
(ผู้แทน ทน.อุดรธานี)
ประชาชนด้านการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และข้อเสนอแนะ เทศบาลนครอุดรธานี
วงเงิน งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินส่ ว นที่เป็นอุปกรณ์คอมพิว เตอร์
๒,๗๓๒,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความเป็นมาของโครงการ จากนโยบายของคณะผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มช่องทาง
ในการบริ ก ารภาคประชาชนให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึง ข้อ มูล ข่าวสารและแจ้งเหตุ ห รื อ
เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนต่าง ๆ ผ่ านทางอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานเป็น
จานวนมาก โดยแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นจะรองรั บการใช้งาน จานวน ๓ แพลตฟอร์ม คือ
Windows IOS และ Andriod โดยระบบสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชน
/และประชาชน...
นางปราณี เชื้อหอม :

- 15 และประชาชนสามารถแจ้ ง เหตุ ก ลั บ มาสู่ ร ะบบ ซึ่ ง ประชาชนสามารถจะส่ ง รู ป ภาพหรื อ
ตาแหน่งที่เกิดเหตุมาพร้อมด้วย จากนั้นระบบจะส่งเรื่องไปยังผู้รับผิดชอบ ระบบประมวลผล
และแสดงตาแหน่ งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้ว ยเทคโนโลยีกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก (Global
Positioning System : GPS) เพื่อการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและแม่นยา
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที อีกทั้งทาให้ผู้ บริหารสามารถนาข้อมูลจากระบบมาวางแผน
แก้ไขปัญหาแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การด าเนิ น การจั ด หาในครั้ ง นี้ เ ป็ น การจั ด ซื้ อ ระบบประกอบด้ ว ยส่ ว นที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์กรณีตรงตามเกณฑ์ราคามาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จานวน ๓ รายการ คือ
๑) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๑ ข้อ ๑ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ จานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ข้อ ๖๓ ตาม
เกณฑราคากลางและคุ ณลั กษณะพื้ นฐานครุ ภัณ ฑคอมพิ ว เตอร ณ วัน ที่ ๑๘ กุ มภาพั นธ
๒๕๕๘ จานวน ๑ ชุด ราคาเครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๓) ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ ๒ (ราคาค่าเช่าต่อเดือน) ข้อ ๖๑ ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ จานวน
๑๒ เดือน ราคาเดือนละ ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐ บาท
กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ราคามาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คือ ซอฟแวร์ระบบ Mobile Application สาหรับบริการประชาชนด้านการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์และข้อเสนอแนะ โดยนาเสนอการเปรียบเทียบเป็นรายโมดูล จากการเปรียบเทียบ
ราคา จานวน ๓ บริษัท และใช้ราคาต่าสุด เป็นราคาอ้างอิง ดังนี้
๑) ส่วนการทางานของผู้ดูแลระบบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร คาร้องเรียน
ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะจากประชาชน เปรียบเทียบราคา จานวน ๓ บริษัท และใช้ราคา
ต่าสุดเป็นราคาอ้างอิง คือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒) ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) Mobile Application ซึ่งรองรับการใช้งาน
จานวน ๒ แพลตฟอร์ม คือ IOS และ Andriod เพื่อเพิ่มช่องทางแก่เทศบาลในการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชน และประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ กลับมายังเทศบาล เปรียบเทียบราคา จานวน ๓ บริษัท และใช้ราคา
ต่าสุดเป็นราคาอ้างอิง คือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓) ส่ ว น Website Interface เพื่ อเพิ่มช่ องทางการแจ้ งข้อมูล ข่าวสาร ข้อร้ องเรีย น
ข้อเสนอแนะของประชาชน ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC แบบพกพาให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เปรียบเทียบราคา จานวน ๓ บริษัท และใช้ราคาต่าสุด
เป็นราคาอ้างอิง คือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔) ส่วนเชื่อมต่อระบบข้อมูลเชิงพื้นที่กับ Google Earth เพื่อเพิ่มความแม่นยาเชิงพื้นที่
ของข้อมูล เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงพื้นที่บริการ ช่วยให้ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน
ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที เปรียบเทียบราคา จานวน ๓ บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคา
อ้างอิง คือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
/5) ส่วนรายงาน...

- 16 ๕) ส่วนรายงานและประเมินผลระบบ เพื่อให้สามารถติดตามการใช้งาน ประเมินความ
คุ้มค่า และประเมินความต้องการของประชาชนผู้ใช้งานระบบได้ เปรียบเทียบราคา จานวน ๓
บริษัท และใช้ราคาต่าสุดเป็นราคาอ้างอิง คือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ในเบื้องต้นเทศบาลได้ประเมินกลุ่มเป้าหมายที่จะนาแอพพลิเคชันไปใช้งาน ดังนี้ คือ
๑) ประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี รวมประชากรแฝง จานวน ๒๓๐,๐๐๐ ราย ซึง่
บริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อเดิมของเทศบาล
๒) ผู้ชาระภาษี ใช้แจ้งเตือน ข่าวสารการชาระภาษี ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ราย
๓) อสม./ประธานชุมชน/บุคลากรของเทศบาล ประมาณ ๓,๐๐๐ ราย
๔) กลุ่มผู้ค้าถนนคนเดิน ประมาณ ๑,๐๐๐ ราย
จึงนาเรียนคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
นายโสฬส คมวีระวงศ์ :
การดาเนินโครงการจัดหา Mobile Application ควรดาเนินการในลักษณะ
(กรรมการ)
ของงานพัฒนาระบบ มากกว่าที่จะจัดหาโดยการจัดซื้อ เนื่องจากการพัฒนาจะ
ทาให้ได้ซอฟแวร์ตรงตามความต้องการใช้งานมากกว่า ในการหาราคากลาง
ของงานพัฒนาซอฟแวร์นั้น วิธีที่นิยมใช้กันมี ๓ วิธี คือ ๑) จ้างที่ปรึกษา ๒)
เทียบเคียงกับงานที่เคยดาเนินการแล้ว ที่มีลักษณะเดียวกัน และ ๓) ใช้การ
กาหนดความยากง่ายของงาน COCOMO
นายสรรเสริญ บุญสิทธิ์ :
(กรรมการ)

เนื่องจากการดาเนินโครงการมีมูลค่าโครงการที่สูง หากเทศบาลจะประเมิน
ความเสี่ยงของโครงการมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ก็จะ
ทาให้คณะกรรมการฯ มีข้อมูล ในการพิจารณามากยิ่งขึ้น โดยอาจใช้วิธีการ
ประเมินความเสี่ยงของ COSO โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของผู้
ตรวจสอบบัญชี

นายนิพล สังสุทธิ :
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

การที่ เ ทศบาลก าหนดขอบเขตของเนื้ อ หาโปรแกรมเป็ น เพี ย งแค่ ก ารรั บ
เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์นั้น เป็นขอบเขตงานที่แคบไปหรือไม่เมื่อเทียบกับ
งบประมาณในการด าเนิน งาน จึง เสนอแนะให้ เ ทศบาลได้เ พิ่ม เนื้ อหาหรื อ
ขอบเขตงานในภาพที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งสามารถนาเสนอข้อมูลได้หลากหลายและ
สนองตอบกับคนได้หลายกลุ่มยิ่งขึ้น ซึ่งเทศบาลอาจจะสอบถามความต้องการ
ของประชาชนก่อนดาเนินการก็ได้

ประธาน :

มติ

:

โครงการที่เทศบาลเสนอมานั้น เป็นโครงการที่ดี แต่ควรปรับปรุงหัวข้อโครงการหรือชื่อ
ของแอพพลิเคชันให้ครอบคลุมเนื้อหาของงานให้มากยิ่งขึ้น นอกจากที่จะมุ่งรับแจ้งเหตุ เรื่อง
ร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากประชาชนเพียงอย่างเดียว จึงขอให้เทศบาลนครอุดรธานี
ได้นาข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปปรับแก้ไข และนาเสนอต่ อคณะกรรมการฯ ในการ
ประชุมครั้งต่อไป
ให้ เ ทศบาลนครอุ ด รธานี ด าเนิ น การปรั บ แก้ ไ ขข้ อ มู ล โครงการจั ด หาระบบ Mobile
Application สาหรับบริการประชาชนด้านการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และข้อเสนอแนะ
เทศบาลนครอุ ด รธานี ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมการฯ และน าเสนอให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
/ระเบียบวาระ...

- 17 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ประธาน : ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณา
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) สรุปได้ดังนี้
1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขออนุมัติจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์(ตั้งโต๊ะ) เห็นควร
ให้ พิจารณาจั ดหาเครื่องส ารองไฟฟ้า ควบคู่ไปด้วยเพื่อป้องกันความเสียหายของ
ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีแรงดันไฟฟ้าไม่สม่าเสมอ เกิดไฟกระชาก ทั้งนี้
เพื่อยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
2. กรณีองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ นในพื้นที่ จังหวัดอุด รธานี มีค วามจาเป็ นที่จะจ้า ง
พัฒนาโปรแกรม(solfware) เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน, โปรแกรมแผนที่ภาษี เป็น
ต้น ต้ องน าเรื่ องเข้ าที่ ประชุม เพื่ อให้ ค ณะกรรมการฯ พิจ ารณาตามระเบีย บแนว
ทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ต่อไป
3. กรณีจัดหาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติ(OS) หรือชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน(Office)
สาหรับห้องปฏิบัติการในโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นควรแจ้งให้
หน่วยงานที่เสนอขอพิจารณาการเช่าระบบแทนการจัดซื้อ เพื่อการใช้งานที่ทันสมัย
ตลอดเวลา
4. กรณีหน่วยงานที่เสนอขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาโครงการ
มติ
: รับทราบและเห็นชอบ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น
ปิดประชุมเวลา ๑7.30 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางวีนัส คาศรีเมือง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

